
SAIBA COMO VOCÊ

PESSOA FÍSICA
Pode transformar vidas através da
destinação do seu imposto de renda.



INSTITUTO MANO DOWN

Trocar a palavra “EXCLUSÃO” por “OPORTUNIDADE”, é uma das premissas do Instituto
Mano Down, organização sem fins lucrativos, que promove a autonomia e inclusão de
pessoas com síndrome de Down e outras deficiências.



Fisioterapia Motora, 
Fisioterapia Aquática, 
Fonoaudiologia, 
Terapia Ocupacional, 
Nutrição, 
Musicoterapia. 
Intervenção precoce por meio de uma sala multissensorial

A presente proposta pretende promover a saúde e a qualidade de vida de bebês, crianças
e adolescentes com Síndrome de Down e outras deficiências intelectuais por meio de um
atendimento precoce, transversal e integrado. 
O atendimento proposto compreende: 

O PROJETO: 
DESENVOLVIMENTO POTENCIALIZADO PROMOÇÃO DA SAÚDE POR
MEIO DA INTERVENÇÃO PRECOCE INTEGRADA



VIGÊNCIA: 18 MESES

META A CAPTAR:  R$ 857.099,08



Para fazer uso do incentivo fiscal, é preciso que a declaração seja feita no MODELO
COMPLETO, observado o limite de 3% do imposto devido. As destinações nesta fase são
realizadas durante o preenchimento da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física
2022. Para preencher sua declaração, será necessário baixar o programa que foi
disponibilizado pelo governo. Acesse o programa no link abaixo: 

COMO AS PESSOAS FÍSICAS PODEM
APOIAR O MANO DOWN?

https://play.google.com/store/apps/details?
id=br.gov.fazenda.receita.irpf

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.fazenda.receita.irpf


Veja os exemplos: 

1) Na sua Declaração de IR, caso você tenha R$1.000,00 de IR a pagar e destine R$
300,00 para o Projeto “Desenvolvimento Potencializado, promoção da saúde por
meio da intervenção precoce”, quando for fazer o pagamento à Receita Federal, o
valor será de R$ 700,00.

2) Na sua Declaração de IR, caso você tenha R$1.000,00 de IR para ser restituído e
destine R$ 300,00 para o Projeto “Reabilitar para Incluir”, quando sair a sua
Restituição, o valor restituído será de R$ 1.300,00.

AGORA É SO SEGUIR O PASSO A PASSO:



PASSO 1:
Após fazer todos os lançamentos no Formulário de Declaração de Imposto de Renda, clique no ícone
“Doações Diretamente na Declaração” conforme a figura abaixo: 



PASSO 2:
Selecione a aba CRIANÇA E ADOLESCENTE e clique no botão NOVO conforme a figura abaixo:



PASSO 3:
Em Tipo de Fundo escolha a opção MUNICIPAL. 



PASSO 4:
Em UF escolha MG – Minas Gerais e em Município escolha Belo Horizonte. O programa já faz o cálculo
do total que pode ser destinado e disponibiliza este valor na tela. Veja figura:



PASSO 5:
Clique sobre a declaração que fez a destinação e o programa gerará um DARF para ser recolhido pelo
doador. Veja figura abaixo: 



PASSO 6:
Clique sobre a declaração que fez a doação e o programa gerará um DARF para ser recolhido pelo
doador. Veja figura abaixo: 



PASSO 7:
Encaminhe o comprovante de depósito identificado para o CMDCA-BH, no e-mail: crianca@pbh.gov.br e para o
Instituto Mano Down no e-mail: corporativo@manodown.com.br com as seguintes informações:

Nome completo e CPF do destinador; 
Data de Nascimento; 

Endereço Completo com CEP; 
Projeto: Desenvolvimento Potencializado:  Promoção da Saúde por meio da

intervenção intervenção precoce
Entidade beneficiada: Instituto Mano Down

Cópia digitalizada do comprovante de pagamento do DARF, data e valor da
destinação 

 

É muito importante solicitar a vinculação da destinação ao Projeto “Desenvolvimento Potencializado:
Promoção da saúde por meio da intervenção precoce ” do Instituto Mano Down ( – CNPJ: 23.684.121/0001-03. 
Importante: As indicações devem ser realizadas em até 30 dias corridos após o pagamento do DARF. Caso
contrário a doação fica retida no FIA/CMDCA.



Modelo de emai-l

REF.: Direcionamento de doações do FIA (Fundo da Infância e Adolescência) 
Prezados Senhores, 
Pelo presente, como doador para o Fundo da Infância e Adolescência, indico o Projeto
Desenvolvimento Potencializado: Promoção da Saúde por meio da Intervenção Precoce do Instituto
Mano Down, situado na R. Urucuia, 62 - Floresta, Belo Horizonte - MG, 30150-060, para receber o
recurso no valor de R$ xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxx), conforme comprovante de pagamento anexo. 
Nome: 
CPF: 
Data de Nascimento: 
Endereço: 

Atenciosamente,



CONTAMOS COM VOCÊ PARA CONTINUAR
TROCANDO A PALAVRA EXCLUSÃO POR

OPORTUNIDADE.
Venha nos visitar, estamos na Rua Urucuia, 62 - Floresta | BH



FALE CONOSCO
E-MAIL
corporativo@manodown.com.br

TELEFONE
(31) 9 88226857

@institutomanodown Instituto Mano Down Instituto Mano Down www.manodown.com.br


